DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighetsråd
PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

Menighetsrådet
25.02.14
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00- 17.30

Til stede:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Komm. repr. i fellesrådet
Sokneprest

Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Agnar Jensen
Jon Aalborg

Andre:

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Medlem
Medlem

Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen

Ikke innkalt:

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Komm. vararepr. i fellesrådet
Vara for sokneprest

Tiril Birkeli Jerijærvi
Odd Valter Emanuelsen
Bodil Dago
Liv Astrid Kvammen Soleng
Torild Ackermann
Einar Aksel Rånes Fagerheim

Saker til behandling:
Mhr. sak 1/14
Mhr. sak 2/14
Mhr.sak
3/14
Mhr.sak
4/14
Fr.sak
1/14
Fr.sak
2/14
Fr.sak
3/14
Fr.sak
4/14
Mhr.sak
5/14
Mhr.sak
6/14

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll fra 10.12.13
Valg av leder og nestleder
Regnskap og årsrapport 2013
Budsjett med endringer 2014
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Eventuelt
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Eventuelt

Mhr. sak 1/14 Godkjenning av innkalling
Godkjent
Mhr. sak 2/14 Godkjenning av saksliste
Godkjent
Eventueltsakene utgår.
Mhr. sak 3/14 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 10.12.13
Godkjent

Mhr. sak 4/14 Valg av leder og nestleder, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Leder la fram saken slik den ble behandlet i AU. AU drøftet at det kunne være aktuelt at leder og
nestleder byttet verv, og vedtok å legge dette fram for menighetsrådet. Menighetsrådet sluttet seg
til forslaget.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd velger Katrine Jahre til leder og Pål Haldorsen velges til nestleder.
Votering:
Enstemmig ved akklamasjon.
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd velger Katrine Jahre til leder og Pål Haldorsen velges til nestleder.

Fr. sak 1/14 Regnskap og årsrapport 2013, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram regnskap for 2013, og kommentarer til regnskap. Regnskapsførte driftsinntekter
utgjorde kr 7 875 328,- de budsjetterte inntektene var på kr 7 117 596,-. De totale driftsutgiftene var
på til sammen kr 7 796 023,- og de budsjetterte utgiftene var på kr 7 117 596,-. Brutto driftsresultat
utgjør kr 79 304,-. Regnskapet for 2013 avsluttes derfor med et merforbruk (underskudd) på kr
141 817,32. I investeringsregnskapet for 2013 var utgiftene på kr 3 566 546,25 Av dette er
momskompensasjon for investering på kr 712 301,45. Det var opprinnelig budsjettert med kr
3 165 000,- til investeringer. Kirkeverge og saksbehandler la fram årsrapporten, og informerte om
hvordan denne rapporten er utarbeidet. Menighetsrådet merket seg tallene i statistikken og ser det
som hensiktsmessig å se på fødselstallene i forhold til antallet døpte i 2013. Sognepresten informerte
om endrede rutiner for føring av statistikk, som kan bidra til bedre statistikk grunnlag framover.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det fremlagte regnskapet for 2013. Sør-Varanger menighetsråd
vedtar å søke om tilskudd fra kommunen på kr 141 817,32 for å dekke underskuddet i regnskap
2013.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte årsrapporten for 2013.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det fremlagte regnskapet for 2013. Sør-Varanger menighetsråd
vedtar å søke om tilskudd fra kommunen på kr 141 817,32 for å dekke underskuddet i regnskap
2013.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte årsrapporten for 2013.

Fr. sak 2/14 Budsjett med endringer 2014, saksordfører Wenche J. Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram forslag til driftsbudsjett med endringer for 2014. Budsjettet for 2014 ble
behandlet i menighetsrådet 22. oktober 2013, under fellesrådssak 17/13.
Budsjettet ble da vedtatt med en totalramme på kr 7 152 328,Menigheten søkte kommunen om et tilskudd til driftsbudsjettet på kr 5 008 890,Sør-Varanger kommune vedtok i 11. desember 2013 å bevilge kr 4 509 000,-.
Det utgjør en underdekning på kr 499 890,- for å opprettholde den aktivitet som er foreslått for
budsjettåret 2014. Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på kr 141 817,32
Kirkevergen legger frem et budsjett med forslag om å benytte kr 382 130,- fra disposisjonsfondet til å
kompensere for noe av underdekningen i bevilgningen. For å opprettholde det lovpålagte
aktivitetsnivå mangler det dekning i budsjettet på kr 117 760,-. Kirkevergen foreslår at midler for salg
av buss benyttes til å dekke inn noe, samt at det gjøres tiltak for ytterligere reduksjon i drift.

Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar budsjettet med en totalramme på kr 7 104 438,- der kr 382 130,som står på disposisjonsfond benyttes til drift i 2014. Den resterende underdekningen tas inn ved at
salg av buss stipuleres til en inntekt på kr 70 000,-, og reduksjon i drift på kr 47 890,Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar budsjettet med en totalramme på kr 7 104 438,- der kr
382 130,- som står på disposisjonsfond benyttes til drift i 2014. Den resterende underdekningen tas
inn ved at salg av buss stipuleres til en inntekt på kr 70 000,-, og reduksjon i drift på kr 47 890,-

Fr. sak 3/14
Informasjon fra sokneprest
- Informasjon om tilbud om lunsjkonserter, musikkandakt og morgenmesse.
- Ansettelsesprosess i kapellanstillingen. Vi avventer informasjon fra bispedømmet.
Informasjon fra kirkeverge
- Kateketstillingen. Det er ansatt vikar i 65 % stilling som skal følge opp konfirmantkullet. For øvrig
skal stillingen lyses ut. Dette gjøres i dialog med bispedømmet som er rådgivende i denne
prosessen.

- Biskop Per Oscar Kjølås vil besøke Varanger 6. mai 2014.
Informasjon fra leder
- Trosopplæringsreformen. Varanger prosti vil i 2014 motta trosopplæringsmidler jfr reformen.
Leder og saksbehandler deltok på drøftingsmøte om dette i Tana 12. februar. Det skal utarbeides
en lokal trosopplæringsplan, og menighetsrådet, stab og evt. frivillige vil inviteres til plankurs i
mars-april 2014.
- Jubileumskonsert for kirkekoret 23. mars. Menighetsrådets medlemmer bes merke seg datoen.

Kirkenes, 25. februar 2014
Elin Magga

